
 

 

 

 

1.1 วิสัยทัศน์ 

“ปฏิบัตงิานภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ 

ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม  ความประหยัด ความมีประสิทธภิาพในการท างาน 
ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

                                        ท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

  

2.3 เป้าประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  เป้าประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลบ้านแก้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
การพัฒนาระบบการศึกษา ระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การสร้างและซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการน้อมน าพระราชด าริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 
อันสามารถน ารายได้มาสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง 

 



 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้ า อากาศ เสียงได้รับการ
จัดการแก้ ไขปัญหาอย่ าง เป็นระบบและจริ งจั ง  มีการบริหารจัดการขยะอย่ างมีประสิทธิภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ ดูแลให้มีความยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

                                        ท้องถิ่น 

  เป้าประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ต าบลบ้านแก้ง ให้คงอยู่ตลอดจนสร้างจิตส านึกและความตระหนักในคุณค่าการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชนต าบลบ้านแก้ง 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 เป้าประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเอง ตามหลักธรรมาภิบาล 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยเน้นการประชาสัมพันธ์และการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 

2.4 ตัวชี้วัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



  ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ มาพัฒนาอาชีพและด ารงชีวิต 

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

การสาธารณสุข และการศึกษา 
4. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส าคัญ คดีอาชญากรรมและ

คดียาเสพติด 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละท่ีลดลงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ทั้งคุณภาพน้ า อากาศ เสียง 
2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะในพื้นที่ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

                                        ท้องถิ่น 

  ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการสาธารณะ 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

2.5 ค่าเป้าหมาย 



 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  เป้าหมาย 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา ท่อระบายน้ า  
 

2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 
- ความอยู่ดีกินดี สร้างงาน อาชีพเสริม เพ่ิมรายได้เพียงพอต่อการ

ด ารงชีวิต  
 

3. ด้านสังคม 
การศึกษา  
- เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน  
-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้าวสู่มาตรฐาน    

กีฬาและนันทนาการ 
- อุปกรณ์เครื่องออกก าลังกาย และลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 
  
สาธารณสุข 
 - พัฒนาศักยภาพอสม.ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ  

 - โรคติดต่อลดลง 
 - ปัญหายาเสพติดลดลง 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ

บรรเทาทุกข์อย่างทั่วถึง 
- เด็ก ผู้หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับบริการสาธารณสุขอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

รักษาความสงบเรียบร้อย 
- มีการตรวจตราเฝ้าระวัง สถานการณ์ภายในต าบล ฯลฯ 
- ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  เป้าหมาย 



- ระบบการก าจัดมูลฝอยมีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงสภาพแบบยั่งยืน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
                                        ท้องถิ่น 
  เป้าหมาย 

 - ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 
 - เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 เป้าหมาย 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นใน
ระบบประชาธิปไตย 

- ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 

- ประชาชนมีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

2.6 กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของ  

                     ประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

                                          สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม 

  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

                                        ท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ 

                                          ศิลปวฒันธรรมประจ าถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชากรในทุกรุ่น ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ท าให้เกิด                
ดุลยภาพของมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดี           
มีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้น จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง คือ 
“ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว



พระราชด าริ ยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม  ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพในการท างานตามหลัก
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด”ี 
 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564) และ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง              
(พ.ศ.2561-2564) จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา             
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น                       
ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 


